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Vem är den beskrivna doktorn?

Vem är den beskrivande doktorn?

Läkarförbundets jubileumstävling

I tävlingen kommer texter av läkare eller andra samtida användas. Texterna modifieras endast vad avser namn på personer, vårdinrättningar, länder och orter
utelämnas eller omskrivs. En tanke är att texterna skall ge viss tidskänsla och även visa den medicinska tankens och terapiutvecklingens gång. En annan är att
visa hur många läkare som varit framstående inom andra områden än dem vi idag ser som medicinska.

Fyll i svarstalongen och skicka ditt svar     senast den 15 maj till:
Läkartidningen, Uno Käärik, Box 5603, 114 86 Stockholm eller maila ditt svar

och deltävlingens nummer till e-post: uno.kaarik@lakartidningen.se
Domare är upphovsmannen till tävlingen, Nils Sjöstrand.

Ditt namn:

Telefon dagtid:

Adress:

Postadress:

✁

Vem är doktorn?Deltävling nr 19

Under Läkarförbundets 100-års jubileum bjuder vi på frågesport i Läkartidningen och detta är den 19-de och sista deltävlingen.

Varje gång gäller det att svara på vilken läkare vi frågar efter, och ibland även namnge personer i läkarens omgivning. Det först

öppnade rätta svaret i varje deltävling vinner en bok. Dessutom sparas alla insända svar från de 19 tävlingsomgångarna och i

finalen utses en totalvinnare som bjuds på en resa till Kos, Hippokrates ö. Läs de rätta svaren och följ utvecklingen på www.slf.se

I sista frågan beskriver en filosofiskt sinnad, naturälskande
och konstnärligt begåvad pensionerad sjukhusläkare ett möte
sommaren 1920 med en berömd äldre doktor. Den yngre var
då blott kandidat på sitt första läkarvikariat. Han skulle
senare ägna sig åt kirurgin, där ”det hände något”, och då
särskilt skelettkirurgin och traumatologin. Den äldre hör till
de få doktorer som fått ett eget museum.

Han var vid denna tid närmare åttio år, men man tänkte inte
mycket på ålder i samband med honom, ty han var som en träskulp-
tur gjord av A. Huvudet satt stelt med kort, tjock hals på den
bredaxlade bröstkorgen. Kniven slant tydligen, då A snidade över-
läppen ty X var harmynt. Kanske gav han därför även intryck av
insekt – en jätteskalbagge med hårt skal och stela facettögon. Hans
sätt att gå förstärkte intrycket av insekt – bredspårigt, stabbigt,
mekaniskt.

Den makt han hade över sina patienter var imponerande. Han var
en domptör, som fick dem att agera som cirkushästar efter sin vilja.

….När X satt med sin patient framför sig, var han till en början
enbart ”gåtfull” och lät patienten tala. Han lyssnade outtröttligt
även till nonsensprat med en min, som om han drog betydelsefulla
slutsatser av allt som sades honom. Hela tiden såg han ”rakt igenom”
sin patient med stela insektsögon. När hon pratat ut, så som hon
aldrig förr hade fått göra hos en läkare, började han själv tala med
torr kommandostämma. Han gav detaljerade, auktoritativa ordina-
tioner – eller snarare ”order”. Det var tydligt att han ville ge dessa
sjuka, som inte orkade med sig själva och livet, en rustning av
föreskrifter, gjuta in ett skelett i deras psykiska orkeslöshet: – Strängt
fastlåsta tider för medicinering, gymnastikrörelser, vila, promenader,
återbesök hos honom… Han var under dessa år… mest anlitade

läkare… hotell och pensionat var fyllda med sjuka
… De små nervklena damerna – det var mest äldre damer – fick

sin dag så inrutad, att de helt enkelt inte hade tid att avlyssna
krämpornas röst i sitt inre. Han blev för dem den ålders- och
tidlöse, som lyfte bördorna från dignande vandrare och lade över
dem på egna orubbligt starka skuldror. En Dragos i läkargestalt…

… Han använde sig, såvitt jag kunde finna, endast av ett enda
preparat ehuru i varierande distribution – brom. Mest ordinerades
bromen i kombination med köttextrakt. Jag tror, att preparatet bar
namnet ”Sedobrol”. Det gav en ”stärkande buljong”, som skulle
drickas tre gånger dagligen…

… En mörk regnig kväll på eftersommaren kom bud från –
stugan, att en hjärtklen pojke i en skolresegrupp hade blivit svårt
sjuk…Jag packade en ryggsäck med injektionspreparat – telefon-
diagnosen blev lunginflammation med hjärtsvikt – och gjorde mig
beredd att sticka iväg… X kom… tog reda på vad jag hade på mig
och med mig och frågade slutligen, om jag inte skulle dricka en
kopp ”Sedobrol”, innan jag gav mig av.  – Du verkar så uppjagad,
sade han. Jag förstod att han själv trodde på sin buljongs välgörande
inverkan. Men jag avböjde tacksamt.

… Jag fördes genast till den sjuke pojken – en liten späd femton-
åring – och fann honom döende. Här hjälpte inga injektioner. Där
satt jag hjälplös hos honom, tills han dragit sitt sista, krampaktiga
andetag…

… Sent på kvällen satt X i – matsalen och väntade på mig. Jag
berättade om den misslyckade expeditionen. Men han tröstade mig.
– Var nöjd med vad du har fått göra, sade han. Vi läkare är inte
allsmäktiga. Du skall veta, att jag var avundsjuk på dig för att du hade
ungdom och krafter och kunde göra en sådan vandring för att hjälpa
en sjuk… Den gamle storgubben och doktorn var riktigt mänsklig…

VVVVVinnarinnarinnarinnarinnare i deltävlingare i deltävlingare i deltävlingare i deltävlingare i deltävlingarna 16, 17, 18 och 19 na 16, 17, 18 och 19 na 16, 17, 18 och 19 na 16, 17, 18 och 19 na 16, 17, 18 och 19 kommer att presenteras i Läkartidningen nummer 23 på sidorna med ”Förbundsnytt” från
Läkarförbundet och på webbplatsen www.slf.se. Totalvinnaren kommer att presenteras på Läkarförbundets fullmäktige den 22 maj.

 Tack alla Ni som har tävlat.


